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Tijd van reflectie 

Winter, Paastijd, Ramadan zijn bijzondere perioden in het jaar waarop we tot rust komen en 

stil staan bij het leven dat we leven en de mens die we zijn. Met de kinderen spreken we 

deze tijd over dingen die belangrijk zijn voor ons leven en dat van andere mensen in het 

kader van levensbeschouwing. Ook op Openbare scholen wordt dit vak gegeven, een 

belangrijk vak vinden we, omdat het ons leert dat elk mens anders is, niet minder, niet meer, 

maar anders en dat dat een prachtig gegeven is. Hoe meer verschil, hoe interessanter de 

wereld, als we respect leren hebben voor elkaar ideeën en gedachten. Scholen, en zeker ook 

de Wonderwind, maken ruimte voor dit gesprek vanuit respect voor ieder mens. Iedereen 

telt hier, ieder wordt gezien en daarmee maken wij samen het verschil! 

 

Agenda 

 

15-4 
16-4 
17-4  
18-4  Paasviering, continu rooster 
19-4  Goede  Vrijdag 

19-4 Meivakantie t/m 5-5 
 
 

 6-5 Weer naar school 
 7-5 
 8-5 Kernconcept  Energie 
 9-5 
10-5 
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Hoe tevreden bent u? 

Voor het team zijn het leerlingtevredenheidsonderzoek en oudertevredenheidsonderzoek 

ijkpunten om bij stil te staan.  U kunt de vragenlijst van scholen op de kaart tot eind april 

invullen. We hebben gezien dat een groot aantal ouders heeft gereageerd. Hartelijk dank 

daarvoor. Voor ieder die de vragenlijst nog wil invullen, het kan tot eind april. 

 

Klasbord 

Goed nieuws. 

Wat hebben we Klasbord gemist de afgelopen periode. Het werk met de AVG vraagt dat we 

anders naar dingen gaan kijken en dat is goed, maar niet altijd even gemakkelijk. 

We kunnen melden dat we een verwerkersovereenkomst hebben gesloten met Klasbord en 

dat u na de meivakantie weer berichten en foto's kunnen sturen. 

 

Schoolregel van de week 

Wij zorgen goed voor onze spullen. 

Deze week hebben we bovenstaande regel extra aandacht gegeven. We merken dat spullen 

gemakkelijk blijven slingeren.  

Hoe belangrijk is zorgzaam omgaan met materialen thuis? Hoe is dat te vergelijken met 

zorgzaamheid buiten en op school?  

Leuk om eens over van gedachten te wisselen. 

 

Kringloop en Evenwicht   

 

 

 

 

S 

Het zit er alweer op. De kinderen hebben kringlopen bestudeerd en gemerkt dat natuurlijk 

evenwicht een lastig iets is. Bestaat dat eigenlijk wel? In de school ruimen we de recycle 

spullen weer op en gaan we weer zorgen voor 'orde en netheid'. 

Ook hier zijn we een kringloop ontstaan: We beginnen met lege wanden, die zich na verloop 

van dagen en weken vullen met vragen en werk van kinderen. Heel veel werk. De moeite 

waard. De kinderen hebben de doelen geëvalueerd en in hun portfolio gedaan. Een mooi 

proces. 
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Kernconcept Energie 

En dan is het alweer tijd voor het laatste kernconcept dit jaar. De voorbereidingen zijn in 

volle gang. Het belooft een energieke periode te worden. Alle teamleden krijgen 

sprankelende ogen bij de gedachte aan de plannen die ze samen aan het smeden zijn. 

Afgelopen dinsdag zijn er opnamen gemaakt voor een programma over energie van Z@pp 

your planet dat op 18 mei wordt uitgezonden. 

Juf Iris had de opnamen met haar groep voorbereid en de opnameleider, de camera- en 

geluidsman hebben genoten. En wij natuurlijk ook. Daarnaast hebben we er met z'n allen 

heel veel van geleerd en zijn heel benieuwd hoeveel opnamen gebruikt gaan worden in de 

uitzending. We hebben in elk geval een heleboel TV-sterren in de dop voorbij zien komen. 

Het was een plezier om naar te kijken. In de vakantie zoeken we onze eigen beelden uit en 

zullen we een deel daarvan met u delen..........op Klasbord. 

 

 

En wilt u meedoen met energie besparen?  

Download dan de Power Check 

app!  

 

 

Schoolvoetbal 

Ouders, begeleiders en trainers, van harte bedankt 

dat u het meedoen aan het schoolsporttoernooi weer 

mede mogelijk hebt gemaakt. Het waren weer 

sportieve weken. De kinderen hebben genoten en de 

jongens van groep 8 komen 15 mei uit in de finale.  Als 

u zin en tijd hebt om ze te komen aanmoedigen, bent 

u van harte welkom.  

 

Schoolfruit 

Gezonde voeding is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van ons lichaam en daarmee 

ons hoofd. Het schoolfruit was voor heel veel kinderen een belangrijk en welkom 

tussendoortje.  

Het door de EU gesubsidieerde programma stopt met de meivakantie. Wilt u uw kind zelf 

weer een fruitig tussendoortje meegeven? 

 

Jonathan en de Alpe d'HuZes 

Zoals u weet gaat Jonathan uit groep 6 meedoen aan de Alpe d'HuZes. Sponsoren kan nog. U 

kunt daarvoor naar www.opgevenisgeenoptie.nl/s/5103/5662 , of op deze site zoeken naar 

Jonathan van de Velde. 

De Wonderwind wenst Jonathan en team Cora heel veel succes en een goede week! 

http://www.opgevenisgeenoptie.nl/s/5103/5662
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Cito toetsen 
Het was een belangrijke week voor kinderen uit onze groepen 7 en 8. Elk jaar vindt in april 
de eindtoets plaats. Altijd zo rond de meivakantie.  
Voor de Wonderwind is het gebruik dat dan ook groep 7 begint met de Entreetoets, een 
toets die een indicatie geeft van het uitstroomniveau van de kinderen naar het Voortgezet 
Onderwijs. Een indicatie, want de toets wordt met name gebruikt om te bepalen welke 
persoonlijke doelen een kind zich nog wil stellen om naar het door hem of haar gewenste 
eindniveau toe te werken. Groep 7 heeft een start gemaakt met de toets en gaat na de 
meivakantie verder.  
Voor de kinderen in groep 8 zit de toets erop. Voor hen is het wachten op de uitslag. Ze zijn 
allemaal ingeschreven op de school van hun keuze en hoeven dus niet nerveus te zijn. De 
keus voor het voortgezet onderwijs wordt altijd in februari al gemaakt. 
'De Musicaltijd' breekt aan!  
 
Weet u dat: 

 Steeds meer kinderen muziekles volgen bij meester Eric in het 
Atelier en dat er nu ook Arabisch gegeven wordt. 

 Er nog altijd inschrijfformulieren op te halen zijn bij Meester Peter. 

 En dat er natuurlijk ook kinderen mogen komen, die op andere scholen zitten. 
 

 We op 18 mei in de uitzending van Zapp your planet te zien zullen zijn? 
 

 Elk kind van school een oefenaccount heeft gekregen voor Rekentuin en Taalzee en 
dat ze hier ook thuis op kunnen inloggen om leerzame en leuke spelletjes te doen. 

 De kinderen van de plusklas elke maand een uur in het Spaans gaan converseren met 
een docent Spaans van het IJsselcollege. 

 De schoolreis gepland staat op 27 juni! 

 De penningmeester van de ouderraad nog steeds heel blij wordt als uw vrijwillige 
ouderbijdrage op de rekening wordt overgemaakt: NL22INGB0004535829 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


